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RESOLUÇÃO Nº. 87/2011                                                
 
 
 
                       Súmula:  Freqüência na Capacitação dos Conselhos Tutelares  eleitos para a   
                                      Gestão de 201 2/2014 para os Conselhos Tutelares Leste e Oeste. 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente   –  CMDCA, em   

Reunião  Ordinária realizada em 05 de Dezembro de 2011,  no uso de suas atribuições legais 
que lhe confere a Lei Municipal nº. 5.142/2009, e: 
 
                           Considerando o Parecer emitido pela Comissão de Leis e de Avaliação de 
Projetos e Documentos do Conselho  Municipal dos Direitos da Criança  e  do  Adolescente - 
CMDCA,  datado de 02 de Dezembro de 2011 e aprovado na Plenária da Reunião Ordinária de 
05 de dezembro de 2011; 
 
        Considerando  que o Art. 38 do Capítulo III da Lei 5.142 de 2009 que diz em sua 
redação: “Os membros escolhidos como titulares, deverão participar do processo de capacitação 
da legislação específica, às atribuições do cargo e a demais aspectos da função, promovida pelo 
CMDCA” e ainda o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 
 
        Considerando , que o objetivo da capacitação é instrumentalizar os novos 
Conselheiros Tutelares do ponto de vista teórico/prático com duração de sessenta horas/aula,  e 
para tal há necessidade de participação efetiva nos módulos ofertados e nas discussões, bem 
como contato preliminar com a rede de atendimento à criança e ao adolescente; 
 
        Considerando  que a capacitação visa garantir o preparo básico dos futuros 
conselheiros, para que assumam a função em 01/01/2012 e garantam um atendimento das 
demandas de forma a garantir os direitos de crianças, adolescentes e de suas famílias; 
 

RESOLVE 
 

Art. 1º - APROVAR  que a freqüência mínima dos Conselheiros Titulares Eleitos para a gestão 
2012/2014 dos Conselhos Tutelares Leste e Oeste, na capacitação conforme RESOLUÇÃO 
Nº.79/2011 de 09 de Novembro de 2011, é de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) e que 
as justificativas de ausência deverão ser encaminhadas até às 17 (dezessete) horas, do dia 
14/12/2011 junto à Secretaria Executiva do CMDCA. 
                              
Art.   2º  -   Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 
                                                    

     Cascavel, 05 de Dezembro de 2011. 
 
 
 
 
                                                         Pedro Maria Martendal de Araújo 
           Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA 


